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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat het concept infrastructuurdienst, geïntroduceerd in het Groenboek over 
TEN-T, van strategisch belang is voor een groter concurrentievermogen en meer
werkgelegenheid in de EU, in overeenstemming met de Lissabon-agenda en de Europese 
werkgelegenheidsstrategie; roept de Commissie op zich te concentreren op de bevordering 
van hoogwaardige dienstverlening en efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur;

2. benadrukt dat de Structuurfondsen, in het bijzonder het Cohesiefonds, efficiënter kunnen
bijdragen aan de TEN-T-doelstellingen wanneer de prioriteiten duidelijker omlijnd zouden 
zijn en financiering zich zou richten op knelpunten en grensoverschrijdende delen van 
projecten, alsook op nieuwe uitdagingen die van invloed zijn op het vervoer, zoals 
klimaatverandering en energievoorziening;

3. is van mening dat lidstaten zich moeten inzetten voor het plannen van netwerken en het 
programmeren van infrastructuurontwikkeling op de lange termijn, hetgeen zal zorgen 
voor een snellere en betrouwbaarder opzet van projecten en meer betrokkenheid van de 
private sector;

4. wijst erop dat het vereenvoudigen van procedures en het invoeren van financiële 
waarborgen om ondernemersrisico terug te dringen, in het bijzonder voor het mkb, van 
wezenlijk belang zijn om privékapitaal aan te trekken en degelijke publiek-private 
partnerschappen op te zetten, welke essentieel zijn voor het uitvoeren van projecten;

5. herinnert de lidstaten eraan dat territoriale cohesie in de EU strikt afhankelijk is van het 
vermogen om goede verbindingen tussen de regio's tot stand te brengen; dringt aan op een 
snellere realisering van de grensoverschrijdende delen van bestaande projecten en 
verstrekking van de benodigde nationale financiering;

6. onderstreept dat perifere regio's een grote achterstand hebben door hun beperkte toegang 
tot TEN-T-corridors; adviseert de lidstaten lokale verbindingen te verbeteren zodat de 
kosten die voortvloeien uit een perifere ligging tot een minimum beperkt blijven;

7. is van mening dat een echte 'bottom-up-benadering', die regionale en lokale autoriteiten, 
belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld en de lokale bevolking volledig 
betrekt bij het besluitvormingsproces, een eerste vereiste is om te zorgen voor een snelle 
tenuitvoerlegging van TEN-T-projecten en hun duurzaamheid op de lange termijn;

8. merkt op dat informatie over het gebruik van TEN-T-financiering en over de voordelen 
die hieruit voortvloeien dikwijls niet zichtbaar genoeg is voor burgers; roept de 
Commissie en de lidstaten derhalve op over te gaan tot acties waarmee de toewijzing van 
deze middelen en de geboekte resultaten transparanter worden gemaakt.
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